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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمدهلل و الصالة والسالم علی رسول اهلل ، اما بعد :

واجب استت کته بته ترستنی ا  را     موضوع عدالت صحابه از موضوعات مهمی است که بر هر مسلمانی 

بداند . حقیقناً من تر نوشنن یا بحث از این موضوع به تلیل حساسیت و اهمیت بتی  از حتدت درتیتد    

بسیار تاشنم ، اما انچه که مرا به نوشنن واتاشت ، سخنانی بوت که از افرات جاهل و هواپرسنی که خوت را 

شنیدم و خواندم ، ستخنا  و کلمتادی از انهتا تر حت       به علم مننسب می کنند اما علم از انها بری است

شنیدم که حکم خدا نیست ، از شبهادی اسنفاته می کنند و بر ا  اصرار می ورزند ،  ا صحابه و مشاجرادش

سست در از دارهتای عنکبتوت    و روایات ضعیف و ساقط و جعلی و تروغین و واهی را به کار می برند که

شبچره و کنب جعلی و ضتعیف متی ریرنتد و    بهای اتبیات و داریخ و تاسنانهای است ، فوراً انها را از کنا

سیاست و نهج البالغت  و کنابهتای   جمع اوری می کنند ؛ همچو  کناب اغانی و بیا  و دبیین و امامت و 

 تر افاق خیالشا  پرواز می کنند . شیطا  ررتنه  تیگر ، و با این اراجیف همانند

یا انکار خالفت عثما  یا علی یا تشنام صحابه ای امثال : معاویه و عایشه و طلحه اقوالی مثل دکفیر صحابه 

 اشعری و عمروبن عاص و غیره ، رضی اهلل عنهم اجمعین . و زبیر و ابوموسی

امام مالک تر مورت کسانی که به صحابه بی حرمنی می کنند می روید : اینهتا دنهتا اقتوامی هستنند کته      

را تارند ، اما چو  اینکار برایشا  میسر نیست ، به اصتحاب   صلی اهلل علیه وسلمبر اراته بی حرمنی به پیام
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و قطعتاً   باشتد می کنند ، دا رفنه شوت شخص بدی بوته است ارر چه مرت صتالحی بتوته    احنرامیاو بی 

 (555صالح بوته اند . الصارم المسلول ) ص  صلی اهلل علیه وسلمرسول اهلل اصحاب 

ک نشا  از تور اندیشی ایشا  نسبت به ابعات خبر است،  چو  مو ضوع دنها منحصر بته  این سخن امام مال

 بی حرمنی به صحابه نیست بلکه این امر به جاهای خطرناک در از ا  کشیده می شوت .

ادهام به  _یعنی صحابه  _سخن  را بیا  می کند که : ادهام به انهااین و بادوجه به این تیدراه ، ابن دیمیه 

 ( . و مثالها تر این باب بسیار است .181, 1  )ناست . منهاج الس تین

 یا نا امیدی متی کنتد ، وقنتی کته جت یتات عصتر       و اوقات احساس ناخوشی از پژوهشگر مسلما  بسیاری

راشدین یعنی تورا  طالیی داریخ اسالم را مطالعه می کند ، تر اجنماع روایادی که منابع قتدیمی متا و   

یخ رسل و ملوک امام طبری اورته اند ، او اخنالف زیاتی را می بیند بین انچته کته از   انها دار ستر رأ

می شناسد از سالمت اعنقات و اسنقامت تر رفنتار و اختالق    صلی اهلل علیه وسلمعدالت صحابه رسول اهلل 

 ی کشند .واالیی که تاشنند ، و بین روایادی که راویا  و ناقال  به عنوا  واقعیت داریخی به دصویر م

، مسنشرقین و همگامانشا  ارای این مننسبین به اسالم را به کار می برنتد و از ا  دتیریر متی    این عصرتر 

پذیرند ، بلکه این سخنا  باطل غنیمنی بوتند دا ماتامی که اهدافشا  را برای ادهام به اسالم و رسید  به 

 تهند .می مسابقه با هم ا   سیم کرت ودق تار کرت  صحابه ررامی به کار برند ، برای دجتیهخدشه 

را می خوانی بایتد بته تو چیتت معنقتد      صلی اهلل علیه وسلمبی درتید وقنی که داریخ اصحاب رسول اهلل 

 :باشی 

بعد از انبیا خیرالبشر هسنند ، و تلیل ا  هتم ایتن استت کته      صلی اهلل علیه وسلماصحاب پیامبر  -أ

 تر بیشنر از یتک حتدیث   صلی اهلل علیه وسلمپیامبر خداوند منعال ا  ها را مدح کرته است و 

 به عنوا  بردرین امت یا امنهای بعد از انبیا سنوته است . انها را 

غیر معصوم هسنند ، اما مصیبت این  صلی اهلل علیه وسلمالزم است که بدانی اصحاب رسول خدا  -ب

اع انها هسنیم مجصمت تر االبنه اری ما معنقد به عاست که بعضی معنقد به عصمت انها هسنند ؛ 

اجنماع نمی کنند به خبر تاته است که این امت بر رمراهی  صلی اهلل علیه وسلم، چو  پیامبر 

 تلیل حدیث :

 «اهلل دعالی قد أجار أمنی من أ  دجنمع علی ضالل   إ ّ»     
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     : اگت ن -.  "نتد خداوند منعال امت من را پناه تاته است از اینکه بر رمراهی اجنمتاع کن " : یعنی    

 -( 11, 1)رح( )  ینلباأابن ابی عاصم با دخریج « کناب السن »

بنابراین انها معصوم هسنند از اینکه بر رمراهی اجنماع کنند ، اما به طور انفراتی غیر معصوم هستنند ، و   

 انبیاست . عصمت از ا ِ

و ابنتدا بتا دعریتف صتحابی     شتویم  بعد از این مقدمه سریع وارت اصل موضوع ؛ یعنی عدالت صحابه می 

 می کنیم و با عنایت به دوفی  خدا سخنم را اغاز می کنم . شروع 

 

 

 دعریف صحابی

حب تر لغت : اسم فاعل است از صحب یصحب ، و تر جمع ا  رفنه می شوت : أصحاب و أصاحیب و اص

 ( .682, 7  العرب)لسا _به کسرة  _و صحابه  _به فنح  _و صحابه  _به ضم _صحب و صحب  و صحبا  

دباع زیات باشد ا بیلو تر عرف : کسی است که توسنی و هم نشینی ات طوالنی شوت و همراهی ات بر س

 (71, 1ابن أریر )« ع األ صول مجا. » 

یقظ ، مؤمناً به ، بعد بعثنه ، حتال   صلی اهلل علیه وسلمهو من لقی النبی » و تر اصطالح جمهور محدرین : 

را مالقتات کترته باشتد     صتلی اهلل علیته وستلم   یعنی کسی است که پیتامبر  « لی اإلیما  حیاده ، و مات ع

: فتنح  اتر حال حیاد  ، و بر ایمتا  مترته باشتد . نگت     ،اراهانه ، به او ایما  اورته باشد ، بعد از بعثن  

لستن   ( ، تفاع عتن ا 1( ، هام  شماره )176و  121و مابعد ا  ، الباعث الحثیث )ص  (71, 1المغیث )

( و کنب تیگر ، و از مجموع انچه که علما ذکر کترته انتد ، ایتن دعریتف     2, 1( ، و اإل صاب  ) 108)ص 

 ساخنه شده است .

 

 شرح دعریف

 این تر دعریف جنس است و تر این دعریف « قی النبی ن لَمَ» قول ما که رفنیم : 

علی ، و کسا  تیگتری کته همراهتی    مثل ابوبکر و عمر و عثما  و  هر کسی که معاشرد  طوالنی باشد :

 .تاخل می شوت را کرته اند صلی اهلل علیه وسلمپیامبر 
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: انگت  _ضمام بتن رعلبت     همانند صلی اهلل علیه وسلمکوداه باشد مثل : نمایندرا  پیامبر زما  معاشرد   یا

( 760_711, 5ب  ): اإلصتا  انگ _ ،و مانند مالک بن حویرث  _( 57, 5( ، أسدالغاب  )751, 6اإلسنیعاب ) 

 _و وا ل بتن حجتر    _( 156_151, 1( و اإلصاب  )571, 5: أسدالغاب  ) انگ _عثما  بن ابی العاص  ، و _

 متدت    کته جتت   از کستانی   غیتره   و  _( 155, 5و أستدالغاب  )    ( 1525_1526, 1: اإلستنیعاب )  انگ

 نبوته اند . پیامبر  با  کوداهی 

ت نداشنه است ، مثل : بعضی از اعراب باتیه نشینی که تر حج  التوتاع بتا   یا او را تیده است ولی معاشر

ثتل:  ، مرت نداشتنه انتد   انها پیامبر را تیده اند ولی با او معاشت  ؛حضور تاشنند  صلی اهلل علیه وسلمپیامبر 

، و  _( 115, 5( ، و أستدالغاب  ) 1212, 1( و اإلستنیعاب ) 205, 5: اإلصاب  ) نگا _ابوطفیل عامر بن وا له 

 . _( 262, 2نگا: اإلصاب  ) _أبوجحیف  وهب بن عبداهلل 

و تر این مفهوم تاخل می شوت : هر کسی که حدیثی را از او روایت کرته استت ، مثتل مهترا  متولی     

 _، و حسا  بتن رابتت    _( 681, 5( و أسدالغاب  )656, 2: اإلصاب  ) انگ _ صلی اهلل علیه وسلمرسول اهلل 

( و أسدالغاب  118, 5: اإلصاب  ) انگ_و سهل بن حنیف  _( 7_5, 6( و أسدالغاب  )21_26, 6): اإلصاب   انگ

(6 ,170 )_ . 

( و 27_25, 1: اإلصاب  ) انگ _و کسی که تو حدیث روایت کرته است ، مثل : عبداهلل بن حنظل  غسیل 

, 1و اإلستتنیعاب ) (165 _ 161, 6: إلصتتاب ) انگتت _و حمتتتة بتتن عبتتدالمطلب  _( 618, 5أستتدالغاب )

 . _( 561_568, 5: اإلصاب  ) انگ _و شر حبیل بن حسن    _( 575_521

یا بیشنر از تو حدیث ، مثل : ابوهریرة ، و ابن عمر و ابن عبتاس و غیتره از راویتانی کته بستیار از پیتامبر       

 حدیث روایت کرته اند .

    ( و اإلسنیعاب151, 5: اسدالغاب  ) انگ _بل حنیا اصالً حدیثی روایت نکرته است ، مثل : عبدالرحمن بن 

، و زیات بتن حنظلت     _( 615, 1( و اإلسنیعاب )110, 1: اإلصاب  ) انگ _، و رمام  بن عدی  _( 868, 6) 

 . _( 551, 6: اإلسنیعاب ) انگ _دمیمی 

ست ، مثتل :  بوته ا صلی اهلل علیه وسلمو تر ا  مفهوم تاخل می شوت هر کسی که تر غتوه ای با پیامبر 

:  انگ _، و أنس بن نضر  _( 166_160, 6) أسدالغاب   و ( 621_626, 6: اإلصاب  ) انگ _خبیب بن عدی 

 . _(  152_155, 1)  ( و أسدالغاب  155_156, 1اإلصاب  )
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و عبداهلل  _( 1181, 1) اإلسنیعابو  (586_2اإلصاب  ) : انگ _یا تو غتوة ، مثل : ملیل بن وبرةاالنصاری 

, 1اإلصتاب  ) :  انگت  _، و عنبت  بتن فرقتد الستلمی      _ (110_181, 1اإلصتاب  ) :   انگت  _ن عمروبن حرام ب

 . _( 527, 5) أسدالغاب و  (110_151

( 602 _605, 1) أستدالغاب  ، و  (671_678, 1اإلصاب  ): انگ _یا بیشنر از تو غتوة ، مثل : براء بن عازب 

 مشهور تیگر . های حابهو سعد بن مالک و ابو سعید خدری و ص _

رضتی  نبوته است ، مثل : حسا  بن رابت انصتاری   صلی اهلل علیه وسلمیا اصالً تر هیچ غتوه ای با پیامبر 

 . اهلل عنه

 و مرت و ز  هم تر ا  تاخل می شوت . اما تر مورت افرات بتال  بته ادفتاق اهتل حتدیث تاختل مفهتوم       

ی که به سن دمییت رسیده بوتند تر ا  تاخل می شوند ، مثل می شوند . اما افرات غیر بال  ، انهای صحابی

 حسن و براترت حسین ، و عبداهلل بن زبیر و غیره . صلی اهلل علیه وسلم: تو نوه رسول خدا 

, 5) أستدالغاب  و  (612_615, 2اإلصتاب  ) :  انگت  _و افرات غیر ممیّت ، مثتل : محمتد بتن ابتوبکر صتدی       

با اب تهان   صلی اهلل علیه وسلمپیامبر ، و  _( 85, 5) أسدالغاب  : انگ _و محمد بن رابت  _( 105_106

انها را ابدیتده   صلی اهلل علیه وسلمدیده کرت و نام او را محمد نامید ، و کسا  تیگری که پیامبر او را اب

 کرت ، و برای انها تعا کرت و به سن دمییت نرسیده بوتند .

 صحابه تاخل می شوند . همچنانکه جن و مال که هم تر مفهوم 

فظ بن حجر ا  ااما جن : بنا به قول صحیح تاخل تر مفهوم صحابه می شوند ، و این چیتی است که ح

 ._( 7, 7الفنح ) : انگ _را درجیح تاته است . 

اجنه ای مثل : زوبع  ، سمهج یا سمحج ، و عمرو بن جابر ، مالک بن مهلهل ، و شاصر ، و ماصتر و منشتی و   

 . _( 502, 5( و ارشاتالساری ) 501, 6روض األنف ) : انگ _و غیره  حس و مس

برای انهتا نیتت   پیامبر اما مال ک  : تر تخول انها دحت مفهوم صحابه اخنالف هست ، جماعنی معنقدند که 

اورته انتد ، بنتابراین مفهتوم     شده است ، و بعضی از مال که با او مالقات کرته اند و به او ایمتا  مبعوث 

و از کسانی که بر این عقیده اند : امام سیوطی تر کناب  )الحبا تک( تر   ، برایشا  رابت می شوت به صحا

( و قاضی شرف الدین بارزی و دقی الدین سبکی و امام حافظ ابن کثیر 611شناخت احوال مال که )ص 
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» ه اند ، چنانکته تر  اجماع تر این مورت را اربات کرت، این قول را درجیح تاته اند و بعضی از اصولیو  

 ( امده است .68, 7«) مواهب اللدنیه 

از مفهوم صحابه خارج می شوت : کسی که به او ایما  اورته و او را ندیتده استت   « ن لقی مَ» و با کالم 

اضرات فی علوم الحتدیث )ص  مح : انگمثل :أصحم  نجاشی و زید بن وهب و ابو مسلم خوالنی و غیره . 

57_ 10. ) 

( درجیح تاتیم بر اینکه بگوییم )من رأی النبی( دتا  صلی اهلل علیه وسلمکالم را که ) من لقی النبی و ما این

صحابه قرار ریرت ، او از کسانی استت کته مالقتات او بتا     مفهوم کسی مثل عبداهلل بن أم مکنوم تاخل تر 

 ه است .ثابت شده است ارر چه به تلیل نابینایی او را ندیدصلی اهلل علیه وسلمپیامبر 

پیامبر را مالقات کترته باشتد   ، تر دعریف : دفکیکی است که با ا  هر کسی که تر خواب « یقط » و لفظ 

( ، و 165، چنین شخصی صحابی نیست ، همچنانکته بلقینتی تر محاستن االصتطالح )ص    خارج می شوت 

 اره کرته اند .( به ا  اش81, 1( ، و سخاوی تر فنح المغیث )7, 7حافظ ابن حجر تر فنح الباری )

خارج می قات کرته ولی ایما  نیاورته است ا  کسی که او را مالاست که با  قیدی« : به  اًمؤمن» و لفظ 

یهتوت و   _، چنین شخصی صحابه محسوب نمی شوت چه از مشرکین باشد یا مجوس یتا اهتل کنتاب    شوت 

بولهب و کفار و مشرکا  تیگر ، یا ابو جهل و ا:نمی کند بر کفرت باقی مانده باشد مثل  و فرقی _نصاری 

فنح  : انگرسول قیصر .  :مثل ، ایما  اورته باشد به ملکوت اعلی صلی اهلل علیه وسلمبعد از اردحال پیامبر 

 ( .86, 1) المغیث

با این قید کسی که پیامبر را مالقات کرته و به او ایما  اورته سپس مردد شتده ، و توبتاره تر   همچنین 

کرته ، بدو  اخنالف بین علما تاختل تر مفهتوم    ه ایمان  بررشنه و بار تیگر او را مالقاتحیات پیامبر ب

 . (111_101, 1: اإلصاب  ) انگ، مثل : عبداهلل بن سعد بن أبی سرح  صحابی می شوت 

و همچنین تر ا  تاخل می شوت : کسی که او را مالقات کرته و به او ایما  اورته سپس مردتد شتده و   

به ایمان  بررشنه و بار تیگتر او را ندیتده استت ، یتا بعتد از       صلی اهلل علیه وسلمر حیات پیامبر توباره ت

( بیا  101  النظر )صهبه ایمان  بررشنه ، همچنانکه ابن حجر تر نت صلی اهلل علیه وسلماردحال پیامبر 

     اإلصتاب    : انگت  _ن قتیس  ، و أشعث بت  _ (110_157, 5: اإلصاب  ) انگ _کرته است ، مثل : قرّة بن هبیرة 

 . _ (501_507, 1اإلصاب  ) : انگ _دمیمی  ب، و عطارت بن حاج _ (10_87, 1)
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ایما  اورته سپس مردد شتده و   صلی اهلل علیه وسلمهمچنین تر ا  تاخل می شوت : کسی که به پیامبر 

که به حبشه هجرت کرت دا زما  مرگ اسنمرار تاشنه است ، مثل عبیداهلل بن جح  ، کسی بر اردداتت 

و تر ا  جا نصرانی شد و بر نصرانین  مرت ، و ربیع  بن أمیه جمحی ؛ او تر خالفت عمتر وقنتی کته بته     

سرزمین روم فرار کرت مردد شد ، و به انها ملح  شد و نصرانی شد ، و ابن خطل که مردد شد و به خاطر 

( ، غیتر  51و محاضرات فی علوم الحدیث )ص  (7, 1اإلصاب  ) : انگاردداتت تر روز فنح مکه کشنه شد . 

 از اینکه با قید تیگر که بعداً می اید از مفهوم صحابه خارج می شوت .

قید تیگری است که به وسیله ا  هر کسی که او را قبل از بعثن  مالقات کرته و بته  « ه نبعد بعث» و لفظ 

بتن عمترو بتن نفیتل ، و جترجیس بتن        او ایما  اورته ، از مفهوم صحابه خارج می شتوت ، مثتل : زیتد   

به شام رفنه بوت شتناخت و قبتل از بعثتن  بته او      که ی راهب ، که او را وقنیعبدالقیس معروف به بحیرا

( ؛ ایتن افترات   51( و محاضرات فی علوم الحتدیث )ص 67, 7رقانی علی المواهب )تال : انگایما  اورت 

تر ا  هنگام هنوز مبعوث نشده بوت  اهلل علیه وسلم صلیتاخل تر مفهوم صحابه نمی شوند ، چو  پیامبر 

که به او ایما  اورتند و او را دصدی  کرتند . بر این اساس : انچه که بعضی تر اینجا ورق  بن نوفتل را  

را مالقتات   صلی اهلل علیه وستلم مثال می زنند ناصحیح است چرا که او بعد از بعثت و امد  وحی پیامبر 

الرزقانی علتی   : انگاورت ، بنابراین ابن صالح به ربوت صحن  نظر قاطع تاته است . کرته و به او ایما  

 ( .67, 7المواهب )

: قید تیگری است که با ا  ، کسی که از روی هوشیاری او را مالقات کرته و بعد « حال حیاده » و لفظ 

, 1اإلصتاب  ) ( و 7, 7البتاری )  فنح : انگ _ خارج می شوت  از اردحال  به ملکوت اعلی به او ایما   اورته

صتلی  ، او پیامبر  _ (521, 6اإلصاب  ) : انگ _مثل أبو زؤیب الهذلی شاعر  _( 80, 1) فنح المغیثو  (8_7

 را قبل از اینکه تفن شوت ، تیده بوت و کفن فروت بوت . اهلل علیه وسلم

ایما  اورته ، اما بعد  مردد شده و دا  با این قید کسی که او را تیده و به او« : مات علی اإلیما  » و لفظ 

زما  مرگ بر اردداتت توام تاشنه خارج می شوت ، که مثالهای ا  ذکر شد . این دعریتف صتحابی تر   

تر قسمت بعدی از دعریف صحابی تر نظر جمهور فقها و اصولیو  ، و درجیح  . نتت جمهور محدرین است 

دعریف صحابی تر نتت فقها و اصولیو  را ذکر متی   دا و اکنو  به امید خ دعریف ترست بحث می شوت .

 کنیم و بعد از ا  می پرتازیم به شناخت راههای اربات صحابه .
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 جمهور فقها و اصولیو  تر دعریف صحابی می رویند :

 یقظ  مؤمناً به ، بعد بعث  ، حال حیاة ، و طالت صحبنه و کثر لقا ه بته ،  صلی اهلل علیه وسلممن لقی النبی » 

 « .علی سبیل النبع له ، و األخذ عنه ، و إ  لم یرو عنه شیئاً ، و مات علی اإلیما  

برخورت کرته باشد ، به او ایما  اورته  صلی اهلل علیه وسلمکسی که تر حالت هوشیاری با پیامبر » یعنی 

و از بسیار باشتد ،  باشد ، بعد از بعثن  ، تر حال حیاد  و همراهی ات طوالنی شده باشد و مالقاد  با او 

، هر چند حدیثی از ایشا  روایت نکرته باشتد ، و   و تین را از ایشا  فراررفنه باشد او پیروی کرته باشد

 « .برایما  مرته باشد 

 

 شرح دعریف  :

 شرح و بیا  ا  رذشت تر دعریف صحابی تر نتت جمهور محدرین .« : من لقی النبی ... الخ » لفظ 

بایتد زیتات    صلی اهلل علیته وستلم  با پیامبر  یعنی اینکه مجالست و برخورت صحابی« طالت صحبنه » و لفظ 

اخنالف پیدا کترته انتد ، تستنه ای از    « طالت صحبنه » باشد . و علما تر مددی که تر ا  رفنه می شوت 

، از جمله ابتن مستیب ، همتانطور کته شتوکانی تر ارشتات       انا  ا  را یک سال و بیشنر دعیین کرته اند 

( و الوستی تر أجوبنته العراقیته    22, 5( از او نقل کرته است ، و ابن همام تر النحریر )70لفصول )صا

( و غیره . و تسنه ای از انا  ا  را دا ش  ماه و بیشنر دعیتین کترته انتد ، همتانطور کته صتاحب       1)ص

( و الوستی تر  70( از بعضی از علما نقل کرته است ، و شوکانی تر ارشتات الفحتول )ص   22, 5یر )سالنی

شوکانی این تو قول مذکور را تر ارشات الفحول رت کرته استت و متی   ( و غیره و 1أجوب  العراقی  )ص 

، چو  مسنلتم این است که جماعنی از کسانی کته  هیچ وجه صحنی تر این تو قول وجوت ندارت: روید

صتحابه ختارج متی     اسم د ازمدت پی  او باقی مانده اناز پیامبر حدیث روایت کرته اند و کمنر از ا  

 شوند ، و نیت تلیلی از لغت و شرع بر صحت ا  وجوت ندارت .

که عرفاً اسم مصتاحبت  دعین می شوت  تسنه ای تیگر معنقدند که با مقدار دعیین نمی شوت ، بلکه به نحوی

 عنقدند .مهمین است ، و جمهور انها هم به ا   اصولیینبر ا  اطالق شوت . و قول راجح و أصح تر نتت 
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این قید تر حقیقت دنها برای بیا  واقع امتده استت ، چتو     « : علی سبیل النبع له و األخذ عنه » و لفظ 

عرفاً طوالنی شتده باشتد جتت بتر ستبیل پیتروی از او و        صلی اهلل علیه وسلمکسی که مصاحبن  با پیامبر 

، چتو  متا کستی از اصتحاب      ررفنن تین از ایشا  نیست ، و صحیح نیست که قید تارای مفهومی باشتد 

طتوالنی شتده    صلی اهلل علیه وسلمرا نمی شناسیم که مصاحبن  با پیامبر  صلی اهلل علیه وسلمرسول اهلل 

 باشد ، ولی پیرو و تنباله رو او نبوته باشد .

 جمهور اهل فقه و اصول تر ا  اخنالف کرته اند ، تسنه ای از انا  بترای « : إ  لم یرو عنه شیئاً » لفظ 

را شرط تانسنه اند ، مثتل : شتوکانی تر    صلی اهلل علیه وسلمربوت مصاحبت ربوت روایت از رسول خدا 

 ( و غیره .116, 6و سیوطی تر ددریب الراوی ) (70ارشات الفحول )ص 

شترط نیستت ،   صلی اهلل علیته وسلم ، ربوت روایت از پیامبر  تو تسنه ای معنقدند که برای ربوت مصاحب

( و ستبکی تر جمتع   675, 1( و امدی تر اإلحکتام ) 181, 5یعلی الفراء تر العدة ) ص  مثل: قاضی ابو

 و غیره .  (171, 6المجوامع )

قول راجح قول توم است ؛ زیرا قول به اشنراط روایت برای دحق  مفهوم مصاحبت ، منجر می شوت بته  

برای انها رابت نشده ، تر حتالی   صلی اهلل علیه وسلمخارج شد  بسیاری از اصحابی که رواینی از پیامبر 

که علمایی که زندرینامه صحابه را نوشنه اند انها را تر زمره صحابی اورته اند . و قبالً مثالهایی تر ایتن  

 اورته شد .مورت تر دعریف صحابی نتت جمهور محدرین 

که جمهور از خالل انچه که ذکر شد حال می دوانیم بگوییم که دعریف راجح برای صحابی هما  است 

 محدرین رفنه اند ، و تلیل ا  هم سالم بوت  اتله انها و خالی بوتن  از اننقات است . واهلل اعلم .

 

   صلی اهلل علیه وسلمطرق اربات مصاحب با پیامبر 

 تو راه برای اربات صحابی بوت  وجوت تارت :

 راه اول : إربات مصاحبت به وسیله نص یا خبر )حدیث(

فقد نصره اهلل إذ أخرجه الذین کفروا رانی ارنین إذ هما فی الغار إذ دنصروه  إال }:  قرا  کریم -1

 [ 10] دوبه /  {یقول لصاحبه ال دحت  إ ّ اهلل معنا 
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ارر او را یاری ندهید البنه خدا یاری  کرته ، ا  تم که کافرا  او را بیترو  راندنتد ، و او    :یعنی 

وتند و قنی به همراه خوت )ابوبکر( رفتت: غتم مختور کته     تومین تونفر بوت ، انگاه که انها تر غار ب

 خدا با ماست .

را رابت می کند ، به طوری که اجماع شده  رضی اهلل عنهاین نص مصاحبت سرورما  ابوبکر صدی  

 ( .25, 12ی )زاست . دفسیر را رضی اهلل عنهاست به اینکه منظور از صاحب تر این ایه ابوبکر 

ه که ترباره مصاحبت عشرة مبشرة وجوت تارت ، و اخبار مربوطه به ربوت : مانند انچ خبر منوادر -6

دوادر رسیده است . مراجعه کن به حتدیث تر  به حد  صلی اهلل علیه وسلممصاحبت انها با پیامبر 

 ( .516_511, 5سنن درمذی )

: مانند اخباری که تر مورت مصاحبت عکاشه بن محصن و ابتوهریرة و ابتن عمتر و     خبر مشهور -5

ابو سعید خدری و ابوموسی اشعری و بسیاری تیگر که هیچ مسلمانی تر اربات صحابی بوت  انها 

 ( . 51تراسات داریخیه فی رجال الحدیث )ص  مراجعه کنشک ندارت . 

 : و تر زیر مجموعه ا  چهار طری  می رنجد : خبر احات -1

بوته از طری  رؤیتت یتا ستماع ،    که معاصر با او  صلی اهلل علیه وسلمروایت یک نفر ازپیامبر  _الف

مثالً یکی از دابعین بگوید : فالنی به من خبر تات که او از پیامبر شنیده است که چنین می روید ، یتا  

زهری تر مورت فنح مکه کته بختاری    را تیدم که اینچنین کرت مانند قول صلی اهلل علیه وسلمپیامبر 

 ( .17, 5کناب المغازی )تر صحیح  ا  را روایت کرته است . صحیح بخاری  

خبر تات  صحابی تر مورت خوتت که او صحابی است ، علما تر این متورت بته چهتار تستنه      _ب 

 دقسیم شده اند :

تسنه اول : قول او به طور مطل  و بدو  شرط قبول می شوت ، و ابن عبتدالبر بتر ایتن بتاور استت      

 رته است .( . ا  را نقل ک11, 5همانطور که سخاوی تر فنح المغیث )

 تسنه توم : قول  به تو شرط قبول می شوت :

 اول : باید بعد از ربوت عدالن  باشد .

 باشد . صلی اهلل علیه وسلمتوم : باید بعد از ربوت معاصر بوتن  با پیامبر 
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از کسانی که بر این باورند و به ا  اعنقات راسخ تارند : جمهتور علمتای اصتول و حتدیث استت . رج :      

( و جمع 81ابن اللحام )ص « المخنصر فی اصول الفقه » ( ، و 171, 6ابن نجار )« کب المنیرشرح الکو»

( و سخاوی 8, 1« )اإلصاب » ( و ابن حجر تر 11, 5عراقی )« شرح األلفی »( ، و 127, 6الجوامع سبکی )

 ( و بسیار تیگر .17, 5« )فنح المغیث »تر 

او صحابی است ، این است کته ارتر او حتدیثی از    تلیل صحت قبول خبر تاتن  تر مورت خوتت که 

روایت می کرت ، ما رواین  را قبتول متی کترتیم ، بنتابراین ارتر تر متورت        صلی اهلل علیه وسلمپیامبر 

ابتن  « شرح الکواکب المنیر »خوتت خبر تهد که او صحابی است به طری  اولی قبول می کنیم . رج : 

 ( .171, 6نجار )

ربات مصاحبت شرط قرار تاته اند این است که : این معاصتر بتوت  شترعاً ممکتن     معاصر بوتنی که تر ا

منتوره  بته مدینته   مکرمته  از مکته   صلی اهلل علیه وسلماست که تر حدوت صدو ته سال از هجرت پیامبر 

( ا  را ذکر کرته است 8, 1)  اإلصاب اتعای صحابی بوت  کرته باشد ، همانطور که حافظ بن حجر تر 

» است که تر اختر حیتاد  بته اصتحاب  فرمتوت .       صلی اهلل علیه وسلمحدیث صحیح پیامبر  ، تلیل ا 

یعنی ایا امشبنا  «  أرأینکم لیلنکم هذه ، فإ  علی رأس ما   سن  منها ال یبقی من هو علی ظهر األرض أحد

« مانتد  را تیده اید ، به حقیقت بعد از صد سال تیگر هیچ یتک از کستانی کته اال  هستنند بتاقی نمتی       

 ( .1125( و مسلم )رقم 51_55, 1بخاری ) _منظورت از اصحاب  بوت 

صتلی  با این دوضیح مشخص می شوت که ارر کسی اتعای صحابی بوت  کند ولی معاصر بوتن  با پیامبر 

غیر ممکن باشد سخن  قبول نمی شوت و از تروغگویا  به شمار می روت . مراجعه کن بته   اهلل علیه وسلم

( و محاضرات فتی  1, 1) اإلصاب انی که اتعا کرته اند صحابی هسنند و تروغ  اشکار رشنه : مثالهای کس

 ( .12( و تراسات داریخیه )ص 151_158, 1)    علوم الحدیث

تسنه سوم  : عدم قبول اینکه او صحابی است ، و ابن قطا  مواف  این قول است همانطور کته شتوکانی   

ه بتراین قتول استت    یت ل کرته است ، و ابو عبتداهلل صتیرمی از حنف  ( از او نق71تر ارشات الفحول )ص 

ا  را ذکر کرته است ، و همچنتین از جملته    (171, 6همانطور که ابن نجار تر شرح الکوکب المنیر ) 

 ( ، و غیره .167کسانی که این عقیده را تارت امام بلقینی است تر محاسن االصطالح )ص 
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    نهم است به اینکه مدعی ردبه واالیی استت کته بترای ختوتت رابتت     چنین اسندالل کرته اند که : او م

( و 26رج : البلبتل )ص   _می کند و ا  مقام صحابه است ، و انسا  فطرداً خواسنار مقام و بترری استت  

 ( و بسیاری از افرات تیگر .27, 5( و دیسیر النحریر )15, 6شرح مخنصر الروض  )

 

ند به این دردیب که ارر کسی اتعای مصاحبت کوداه کنتد از او قبتول   قا ل به دفصیل هسن تسنه چهارم :

صتلی اهلل  می شوت ، به تلیل اینکه اربات ا  با نقل تشوار است ، چو  چه بسا تر هنگام مالقاد  با پیامبر 

کسی حضور نداشنه یا کسی او را ندیده است ، و ارر کسی اتعای مصاحبت طوالنی و کثترت   علیه وسلم

تر سفر و حضر کند ، از او قبول نمی شوت ؛ چو  چنتین چیتتی تیتده و نقتل متی شتوت و        رفت و امد

می شوت ، بنابراین با قول خوتت صحابی بوتن  رابت می شوت ، همتانطور کته ستخاوی تر          مشهور 

 ( رفنه است .11_18, 5فنح المغیث )

 رفنه یکی از صحابه به صحابی بوت  تیگری : _ج 

است ، مثل اینکه صحابی بگوید : فالنی صحابی است یا از اصحاب استت یتا از کستانی    و این یا دصریحی 

 مصاحبت تاشنه است . صلی اهلل علیه وسلماست که با پیامبر 

و یا به طری  لتوم است ، مثل اینکه بگوید : من و فالنی نتت پیامبر بوتیم ، یا فالنی با من ایتن حتدیث را   

 وارت شدیم . صلی اهلل علیه وسلمنی بر پیامبر از پیامبر شنید ، یا من و فال

تر ا  جت اینکه این روت اخیر دنها زمانی مصاحبت تر ا  رابت می شتوت کته استالم شتخص متذکور      

( بیا  می کند . و تر ایتن متورت   12, 5حالت شناخنه شده باشد ، همانگونه که سخاوی تر فنح المغیث )

ا که تر اصفها  مرت مثال زته اند ، و ابوموسی اشتعری  صحابی بوت  حمحم  بن أبی حمحم  الدوسی ر

( و 555, 1) اإلصتاب  و  (71, 1أبتی نعتیم )  « ذکتر اخبتار اصتفها     »رج :  _برای او شهاتت تاته است 

 ( .51 _ 58, 6أسدالغاب  )

علت قبول قول صحابی را تر مورت شخص تیگر به اینکه صحابی است : اینچنین بیتا  متی کننتد کته :     

بی عاتل است و ارر صحیح باشد که ما سخن او را وقنی تر متورت پیتامبر خبتر متی تهتد ،      شخص صحا

قبول می کنیم ، بنابراین قبول کرت  سخن وی وقنی تر مورت صحابی بوت  شخص تیگر خبر می تهد 

 به طری  اولی صحیح است .، 
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 نی صحابی است :خبر تات  یکی از دابعینی که تر نتت اهل حدیث مور  است به اینکه فال _ت 

، از انا  معنقد بته قبتول قتول او هستنند      ازعلمای محدث و اصول تر ا  اخنالف کرته اند ، جماعنی 

 ( و غیره .8, 1) اإلصاب ( و حافظ بن حجر تر 12, 5جمله ، امام سخاوی تر فنح المغیث )

ه از او خبتر تاته ،  صحابی بوت  کسی کت  و جماعنی تیگر معنقدند که قول  مورت قبول نیست ، و با ا 

رابت نمی شوت ، و از جمله کسانی که چنین نظری تارند : بعضی از شارحا  )اللمع( هسنند ، طب  انچته  

 ( ذکر کرته است .11, 5) فنح المغیثکه امام سخاوی تر 

و حجنشا  تر این نفی این است که ارر دتکیه از جانب یک متکی )دتکیه کننده(صاتر شوت مورت قبول 

بلکه باید تو نفر باشد ، چو  دتکیه به شهاتت ملح  می شوت ، پس همانطور که شهاتت جتت بتا تو   نیست 

نفر بیشنر صحیح نیست و دحق  پیدا نمی کند ، دتکیه هم قابل قبول نیست مگر از جانب تو نفر و بیشتنر ،  

ز إفرات است ، چتو  تر  محناطانه در او به تلیل اینکه شرط قرار تات  دعدت تر دتکیه کننده شایسنه در و 

 ( .58, 5ا  اطمینا  بیشنری هست . رج : دیسیرالنحریر)

و قول راجح ا  است که تسنه اول معنقد به ا  هسنند یعنی قبول دتکیه یتک دتابعی بته اینکته فالنتی      

 صحابی است و به انچه که نفی کنندرا  ذکر کرته اند چنین جواب تاته اند : 

این دعدات تر ا  شرط نیست ، بر ختالف شتهاتت کته تر مقابتل     دتکیه جانشین حکم است بنابر .1

حکم است و باید حنماً تر ا  دعدت باشد ،پس الحاق دتکیه به شهاتت صحیح نیست . نته  النظر 

 ( .151)ص 

ارر دتکیه از طری  اجنهات متکی صاتر شده باشد به منتله حکم استت و ترایتن صتورت دعتدت      .6

 م است .متکی شرط نیست چو  به منتله حک

تر متکی به یک نفر اکنفا می شوت ، زیرا همانند خبر است و همتانطور کته قبتول خبتر واحتد       .5

قول متکی واحد هم قابل قبول است ، چو  به منتله ا  است . شرح الفی  عراقی صحیح است 

(1 ,615. ) 

شتخص  اعنبار واحد تر جرح و دعدیل اصلی است که بر ا  ادفاق شده ، و اعنبار پیوسنن قتول   .1

 ( .671, 1تیگر به او نیازمند تلیل است ، و اصل عدم ا  است . اإلحکام امدی )
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م است که قا ل به عدم اشنراط دعدت تر متکی باشیم ، چو  شرط قترار تات  دعتدت رتاهی    الز .5

منجر به ضایع شد  بعضی از احکام می شوت، بنابراین عدم دعتدت بهنتر و محناطانته دتر استت .      

 ( .58, 5دیسیرالنحریر)

 

 راه توم : اربات مصاحبت از طری  یکی از نشانه ها 

رهبری  صلی اهلل علیه وسلمکسی که اتعای صحابی بوت  را می کند باید تر تورا  پیامبر  نشانه اول :

امیری غتوه هتای  را دنهتا بته     صلی اهلل علیه وسلمیکی از غتواد  را به عهده ررفنه باشد ، چو  پیامبر 

( ، المخنصتر فتی   110, 1محاضرات فی علوم الحتدیث )  _از اصحاب  بوته باشد .  کسی تاته است که

 . _( 67علم رجال األرر )ص 

مدعی صحابی از جمله کسانی باشد که یکی از خلفای راشدین او را امیر یکی از مغازی تر  : نشانه توم

 ( .1, 1) اإلصاب  و فنوحات کرته باشد .« رتة » جنگهای 

او را ابدیده  صلی اهلل علیه وسلمی صحابی ، رابت شده باشد که بچه ای تاشنه و پیامبر مدع نشانه سوم :

صتلی اهلل  کرته ، یا نوازش  کرته یا برای  تعا کرته ؛ چو  هر بچه ای که به تنیا می امد پی  پیامبر 

عتوف   برته می شد و ایشا  برای  تعا می کرت ، همچنتا  کته حتاکم ا  را از عبتدالرحمن     علیه وسلم

( ذکر کرته است . و همچنین مراجعه کن 1, 1) اإلصاب روایت کرته است ، طب  انچه که ابن حجر تر 

 ( .657, 1به صحیح مسلم )

از کسانی باشد که تر سال تهتم هجتری    باید می کند را کسی که اتعای صحابی بوت نشانه چهارم : 

ه هر کسی تر سال تهم تر مکه یتا طتا ف   تر مکه یا طا ف بوته است ، چو  برای محدرین رابت شده ک

 _تر حج الوتاع فریضه حج را انجام تاته است .  صلی اهلل علیه وسلمو با پیامبر بوته مسلما  شده است 

این نشانه جای دیمل استت ؛ چتو  ارتر چته      _( 151, 1( ، محاضرات فی علوم الحدیث )1, 1) اإلصاب 

حتج کترته    صلی اهلل علیه وستلم یست که دمام انها با پیامبر مسلما  شد  همه انها مسلم است اما مسلم ن

 باشد .
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بوته باشد که تر عهتد   ی ایکسی که اتعای صحابی بوت  را می کند ، از اوس یا خترجنشانه پنجم : 

رابت شده است که دمام انها مسلما  شتدند ولتی رابتت    تر مدینه بوته باشد .  صلی اهلل علیه وسلمپیامبر 

 _ (151, 1محاضرات فی علوم الحدیث )و  (8, 1اإلصاب  ) _ک از اسالم بررشنه باشند . نشده که هیچ ی

. 

 

 : طباقات صحابه

( و 588مخنار الصحاح )ص –نیت امده است  تبقه از نظر لغوی به معنای مردبه است ، و به معنی مساواط

 . -( 1/511دردیب القاموس)

اسناتانشا  با هتم مشتنرک   از  علوم  یا تر اخذتر سن  ی کهو طبقه تر اصطالح اطالق می شوت بر جماعن

یا تر وصف عام شامل انها می شوت ، و طبقه نامیده شدند چو  تارای ردبه بردر یا منوسط یا پایین هسنند 

, 1محاضرات فی علوم الحدیث )هسنند که وصف انها را مشخص می کند و مرادبشا  را دعیین می کند . 

156) . 

 :رضی اهلل عنهمه شمار طبقات صحاب

علما تر دعدات طبقات صحابه تر بین کم و زیات اخنالف پیدا کترته انتد ، و اخنالفشتا  مبننتی استت بتر       

اخنالف تیدراهشا  تر مورت انچه که معنی طبقه تر نتت انها با ا  دحق  می یابتد ؛ تستنه ای از انتا     

ه مواف  این عقیده هستنند: ابتن حبتا  و    معنقدند که صحابه تر یک طبقه قرار تارند ، از جمله کسانی ک

هم نظران  هسنند ، و انها می رویند: که صحابه تارای فضیلت و افنخار بسیار بترری هستنند کته قابتل    

 مقایسه نیست و بردر از هر اعنباری است . 

ات محاضر»تر واقع انها به مطل  صحابه دوجه کرتند ، صرف نظر از سنج  ا  از سایر اعنبارات تیگر . 

 .(156, 1) «فی علوم الحدیث

به همین جهت دمام صحابه را تر یک طبقه قرار تاتند ، چو  همه انها تر یک مردبته مستاوی هستنند و    

 هیچ یک از انها بر تیگری بردری ندارت .

 تسنه ای تیگر از علما صحابه را تر پنج طبقه قرار تاته اند : 



 18 

، و کستا    رضتی اهلل عنته  بن ابی طالب و بالل بن رباح مثل ابوبکر صدی  و علی بدریو  ،  طبقه اول:

 تیگری که تر غتوه بدر حضور تاشنند. 

از کسانی که تر اسالم پیشناز بوتند و عامه انها به حبشه هجرت کرتند و تر جنت  احتد و    طبقه توم :

لی اهلل صجن  های بعد از ا   شرکت کرتند ، مثل : عثما  بن عفا  و همسرت رقی  تخنر رسول اکرم 

 و زبیر بن عوام و غیره . علیه وسلم

کسانی که تر جن  خندق و مابعد ا  حضور تاشنند ، از جمله : سلما  فارستی و ستعدبن    طبقه سوم:

 معاذ و غیره .

 اسالم اورندرا  بعد از فنح مکه ، مثل: ابو سفیا  بن حرب و حکیم بن حتام و غیره . طبقه چهارم:

انها را تیده و تر هیچ غتوه ای نبوتنتد ،   صلی اهلل علیه وسلمپیامبر لی که کوتکا  و اطفا طبقه پنجم:

حال چیتی از ایشا  تر خاطرشا  باشد یاخیر . از جمله کسانی که قا ل به این قول هستنند : ابتن ستعد    

 تر افنخار صتحابی  رضی اهلل عنهماست تر کناب  طبقات الکبری ، دوجیه او این است که اررچه صحابه 

ند مانند سبقت تر مساوی هسنند ، اما بنا به اعنبارات تیگری منفاوت هسن  صلی اهلل علیه وسلمپیامبر  بوت 

 -اسالم اورت  و غتوه ، و امثال اینها . بنابراین راهی به امری عالوه بر صحابی بوت  دوجته متی شتوت.    

 . (155, 1محاضرات فی علوم الحدیث )

بقه قرار تاته اند از جمله امام ابو عبداهلل الحاکم النیشتابوری ؛ او  و تسنه ای طبقات صحابی را توازته ط

 ( ذکر کرته است که صحابی مرادبی تارند :61-66)ص« شناخت علوم الحدیث» تر کناب  

 جمعی که تر مکه مسلما  شدند ، مثل: ابوبکر و عمر و عثما  و علی و غیره .طبقه اول :

 رضی اهلل عنته ی بن کالب ( و قضیه این بوت که عمر بن خطاب اصحاب تارالندوة )خانه قص طبقه توم:

را بته تار النتدوة    صلی اهلل علیه وسلمهنوز مسلما  نشده بوت و و قنی اسالم  را علناً اشکار کرت ، پیامبر 

 برت و تر انجا جماعنی از مرتم که به او ایما  اورتند . ازجمله : سعید بن زید و سعد بن ابی وقاص .

مهاجرا  به حبشه ، مثل: حاطب بن عمربن عبد شمس و ستهیل بتن بیضتاء و جعفتربن ابتی       م:طبقه سو

 طالب .
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بیعت کرتند ، ازجمله : رافع بن مالتک و   صلی اهلل علیه وسلمپیامبر کسانی که تر عقبه با  طبقه چهارم:

 زرارة .عباتة بن صامت و اسعدبن 

بوتند ، تر این عبارت ایراتی هست ؛ چو  مشخص  یارا  عقبه توم که اکثرشا  از انصار طبقه پنجم :

و مبرهن است که با یارا  عقبه اول و توم غیر از انصار کسی مشارکت نداشنه است ، جت عباس که برای 

 حضور تاشنه است .  صلی اهلل علیه وسلمپیامبر اطمینا  و خاطر جمعی 

کته وارت  نرسیدند ، قبتل از ای  هلل علیه وسلمصلی اپیامبر اول تسنه از مهاجرینی که تر قبا به  طبقه ششم:

 مدینه شوند و مسجد ساخنه شوت . ازجمله: ابو سلم  ابن عبد األسد و عامربن ربیع  .

لعل ّ اهلل أ  یکو  قد اطّلع  "تر مورت انا  فرموت :  صلی اهلل علیه وسلمپیامبر  اهل بدر که طبقه هفنم:

.   یعنی : قطعاً خداوند بته ترو  هتای اهتل بتدر      "م فقد غفرت لکم علی أهل بدر فقال : إعملوا ما شئن

, 6بخاری ) -اراهی تاشنه که رفنه است: هر کاری می خواهید انجام تهید که من شما را بخشیده ام .

 بلنع  و مقدات بن اسوت و حباب بن منذر .مثل : حاطب بن ابی    –( 171-170

 و حدیبیه مهاجرت کرتند ، ازجمله: مغیرة بن شعب  .مهاجرینی که تر جن  بدر  طبقه هشنم :

لقد رضتی اهلل عتن    »اهل بیع   الرضوا  ، که خداوند تر مورت انا  این ایه را نازل کرت :  طبقه نهم :

[، از جمله انا  : سلم  بن األکوع و ابن عمر و سنا  بتن  18]فنح/ « المومنین إذ یبایعونک دحت الشجرة 

 ابی سنا  .

 مهاجرا  مابین حدیبی  و فنح ، از جمله : خالدبن ولید و عمرو بن عاص . : طبقه تهم

کسانی که تر روز فنح مسلما  شدند ، مثل: ابو سفیا  بتن حترب و عنتاب بتن استید و       طبقه یازتهم :

 حکیم بن حتام و بدیل بن ورقاء .

فنح و حج  الوتاع و غیره  را تر روز صلی اهلل علیه وسلمکوتکا  و اطفالی که پیامبر  طبقه توازتهم:

سا ب بن یتید و عبد اهلل بن رعلب  و ابتو طفیتل بتن    تیدند . که تر میا  صحابه بیشمار هسنند ، از جمله : 

 عامر بن وارل  و ابوجحیف  وهب بن عبد اهلل . 

دوجیه حاکم از این طبقه بندی ا  است که او به امری بیشنر از  اصل صحابی بوت  دوجه کرته است و 

 اعنبارات تیگری عالوه بر مالحظات ابن سعد تر طبقه بندی  را مورت دوجه قرار تاته است . 
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و تسنه ای از علما تر دعدات طبقات صحابه به بیشنر از ا  معنقد هسنند ، مانند: ابو منصور عبتدالقاهر بتن   

ت و رفنته  ( ذکر کترته است  505-618)ص "اصول تین  "طاهر بغداتی ، او هفده طبقه را تر کناب  

 که صحابه تارای مرادبی هسنند : 

زیتد   :از متوالی  ،سابقین به اسالم ، از مرتا  : ابو بکر ، از اهل بیت : علی، از زنا : خدیجه  طبقه اول :

 و از فارس : سلما  .بالل  :بن حارر  و از حبشه

 قبالً  بیا  شد . انهایی که تر هنگام اسالم اورت  عمر مسلما  شدند ، و مثالهای ا  طبقه توم :

 مهاجرا  اول به حبشه، مثالشا  ذکر شد. طبقه سوم :

 یارا  عقبه اول ، که توازته نفر از انصار بوتند و مثالشا  ذکر شد . طبقه چهارم :

یارا  عقبه توم ، مثل : کعب بن مالک شاعر و عبداهلل بن عمرو بن حرام ، و براء بن معرور  طبقه پنجم :

 و غیره.

به مدینه ، و کسانی که قبل از وروت به مدینه تر  صلی اهلل علیه وسلمپیامبر مهاجرا  همراه  : طبقه ششم

 رسیدند ، و مثالشا  ذکر شد .صلی اهلل علیه وسلمپیامبر قبا به 

 مهاجرا  بین وروت به مدینه و بین بدر . طبقه هفنم :

 نفر بوتند . 515بدریو  ، که  طبقه هشنم : 

 احد ، جت یک نفر از انا  که نام  قتما  و مناف  بوت . یارا  طبقه نهم :

 اصحاب خندق ، که عبد اهلل بن عمر از انا  شمرته شده است . طبقه تهم :

 جرا  بین خندق و حدیبیه .امه طبقه یازتهم :

 یارا  بیعت رضوا  تر حدیبیه تر کنار ترخت . طبقه توازتهم :

 ح مکه . جرا  بین حدیبیه و فنامه طبقه سیتتهم :

 کسانی که تر شب و روز فنح مکه مسلما  شدند . طبقه چهارتهم :

 .کسانی که بعد از ا  تسنه تسنه به تین اسالم ررویدند طبقه پانتتهم :

 را تیدند و مثالشا  ذکر شد . صلی اهلل علیه وسلمپیامبر کوتکانی که  طبقه شانتتهم :
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 کمی قبل از ا  به تنیا امدند .  کوتکانی که تر سال حج  الوتاع و طبقه هفدهم :

و نقطه نظر امام ابو منصور بغداتی تر انچه که به ا  معنقد است ؛ این است که او به امری متید بر اصل 

 صحابی بوت  دوجه کرته و اعنبارات تیگری را مالحظه کرته است که تیگرا  به ا  دوجه نکرته اند . 

ابه مشهور است ، توازته طبقه ای استت کته حتاکم بته ا      انچه که تر نتت علما تر شمارت طبقات صح

(. و این دقسیم همتا  چیتتی استت کته اکثتر      481الباعث الحثیث دعلی  احمد شاکر )ص  _. معنقد بوت 

نوشنه اند به ا  عمتل کترته انتد و از حتاکم پیتروی       رضی اهلل عنهمکسانی که تر مورت طبقات صحابه 

ت زیاتی بر اساس ا  چه که حاکم و بغداتی ذکر کرته اند تر ایتن  ، و دقسیم صحابه به طبقاکرته اند 

 مسیله قول راجح است .

 به معنی عدالت صحابه و امور منعل  به ا  می پرتازیم .و  اکن

 تعریف عدالت :

( تر دعریف لغوی عتدالت چنتین امتده استت ؛     144_144تر صحاح جوهری )ص  عدالت تر لغت :

یعنی : تر پرونده با او عاتالنه « عدل علیه فی القضی  فهو عاتل » شوت  عدل منضات جور است . رفنه می

 .  برخورت کرت بنابراین عاتل است

یعنتی  «  عتدلٌ  رجتلٌ » یعنی : از اهل عدل و تات استت ، و  «   لَعدِن أهل المَمِ فال ٌ:» فنه می شوت ر و 

جمع است و «  و عدولٌ عدلٌ قومٌ »مورت رضا و قانع کننده تر شهاتت است . تر اصل مصدر است و نیت 

 و دعتدیل  » ا  مرت عدالت را برقرار کرت .... دا ا  جا که می رویتد :    « قد عدل الرجل بالضم عدال  » 

برخواسنم و او نیت « : لنه فاعندل عد» و برافراشنن ،رفنه می شوت : : دقویمه : یعنی راست کرت   «الشیء 

 برخواست .

نستبت تاتم و   او یعنی عدالت را بته « الشاهد  لتعد:» چنین امده است  (793, 2) «مصباح المنیر»و تر 

و هر انچه کته راستت و ترستت     ( امده است : عدل ضد جور است ،47, 1وصف کرتم . و تر قاموس )

 ل  .ل  و معدَاقامه شده باشد مثل عدال  و عدول  و معدِ

و همچنین شخص عاتل کسی   قامت است ،از این دعریف لغوی مشخص می شوت که عدالت تر لغت اسن

است که از او شبهه ای ظاهر نمی شوت و کسی است که مرتم از او راضی هسنند و شهاتد  را قبول می 

 کنند و به ا  قانع هسنند .
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 عبارات علما تر دعریف اصطالحی عدالت مننوع است :  عدالت تر اصطالح :

چنین دعریف می کند : شخص عاتل کسی استت کته    عدالت را(  407)ص« الکفای »خطیب بغداتی تر 

نسبت به انجام فرایض  اشنا باشد و به انچه به ا  امر شده ملتم و از انچه که نهی شده توری جویتد و  

و تر لفظت   ، واجب باشد تر افعال و معتامالد    از فواح  خرت کننده اجنناب ورزت و خواها  ح  و

تر لکه تار می کند . کسی که اینچنتین باشتد بته عتاتل بتوت        خوت را بپرهیتت از سخنانی که مروت را

اجنناب ا ز رناها  کبیره ای ، و به صدق تر رفنه ات معروف است و تر این وصف منسوب است تین  

کند ، و با این وصف باید ازچیتهایی که خوت نمی تانتد  که فاعل ا  فاس  نامیده می شوت کفایت نمی 

  ی رویند ، خوتتاری کند.رناه کبیره است ولی مرتم م

( چنین دعریف می کند : محافظنی تینی است که حمل 2/47وابن حاجب عدالت را تر مخنصرالمننهی )

بر مالزمت ، دقوی و راتمرتی و بدعت با ا  نیست ، و بتا اجننتاب از رناهتا  کبیتره و دترک      می شوت 

 مباحات دحق  پیدا می کند . اصرار بر رناها  صغیره و درک بعضی از رناها  صغیره و بعضی از

( اورته است : که اسنعداتی استت  7/11« )النحریر » دعریف ابن همام : او تر دعریف عدالت تر کناب  

که بر مالزمت دقوی و فنوت حمل می شوت و شرط ا  : کمنرین حدت درک رناها  کبیره اصترار بتر   

 . و چیتی که مخل جوانمرتی است  صغیره

ر دعریف عدالت می رویند : دنها عبارت است از اظهار اسالم با سالم بوت  مسلمانا  بعضی از اهل عراق ت

، پس هروقت حال  چنین باشد واجب است که عاتل باشد ، و عدل تر نتت هر مسلمانی از فس  ظاهری 

 ( .414خطیب بغداتی )ص « الکفای  » -مجهول است .

الت را اینگونه دعریف  می کند کته : اجننتاب از   ( عد744)ص« شرح دنقیح الفصول »و قرافی تر کناب  

رناها  کبیره و بعضی از رناها  صغیره و اصرار بر ا  و درک بعضی از مباحادی که مروت را خدشه تار 

 می کند .

( ا  راچنین دعریف می کند : عدالت عبارت است از اسنقامت سیرت 4/443« ) المسنصفی » و غتالی تر 

ررتت به هیئت راسخ تر نفس که حمل می شوت بر مالزمت همیشگی دقتوی  و  و تین و حاصل ا  برمی 

مروت دا اینکه مرتم به صدق او اطمینا  حاصل کنند . وررنه به قول کسی کته از ختدا انچنتا  درستی     

ندارت که او را از تروغ منع کند ، هیچ اعنماتی نیست ، و تر اینکه عصمت از دمام رناها  شرط نیستت  
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ندارت و همچنین پرهیت از رناها  کبیره کافی نیست بلکه باید از رناها  صغیره همچو   اخنالفی وجوت

تزتید  یک پیاز و کاسنن تر تانه  از روی عمد وبه طور کامل هر چیتی که تاللت می کند بتر ضتعف   

ز تین او دا جا یکه به خاطر اهداف تنیوی جرأت تروغ رفنن پیدا کند بپرهیتت . حنی توری از بعضتی ا 

مباحات لطمه اور به مروت تر عدالت شرط شده است ؛ همچو  خورت  غذا تر حین راه رفنن و اترار 

و رابت شده که انچه اجمتاع از ا  چشتم پوشتی کترته     تر خیابا  و همنشینی با اراذل و شوخی زیات، 

تروغ  است به اجنهات حاکم وارذار می شوت ، و ارر تر نتت او چیتی تاللت کند بر جترأت شتخص بته   

 رفنن شهاتد  را رت می کند وررنه خیر.

( عدالت را چنین دعریف می کند : مرات از عاتل کسی است کته  29)ص« نته  النظر»حافظ بن حجر تر 

، و مرات از دقوی : پرهیت از اعمال بد از شرک یا فس  یتا  تر او دوانایی مالزمت دقوی و جوانمرتی باشد 

 بدعت است .

ا  را اینگونه دعریف می کند : عدل و رضا تر نظر جمهور کسی است که مسلما  ، نیت « فنح»و تر کناب 

 مکلف ، ازاته ، غیر مردکب رناه کبیرة و غیر مصر بر صغیرة باشد . 

اینها دعریفات علما بوت تر دعریف اصطالحی عدالت ، و ارر چه عبارات مننوع هسنند ولی همته بته یتک    

دالت : یک ملکه و قدردی است تر نفس که صاحب  را بر مالزمتت  معنی برمی ررتند و ا  اینست که ع

عنه  و درک منهیٌ جام میمورٌبه برای انسا  محق  نمی شوت مگر با اناین  دقوی و مروت واتار می کند ، و

، و توری از انچه که تر مروت اخالل ایجات می کند ، و نیت دحق  نمی یابد مگر با اسالم و بلوغ و عقتل  

ز فس  . و مرات از فس  : اردکاب رناها  کبیره و اصرار بر یکی از رناها  صغیره ، چو  اصرار و سالمت ا

 بر رناها  صغیره ا  را دبدیل به کبیره می کند .

و مرودی که اهل علم از ا  یات می کنند : اتاب نفسانی است کته صتاحب ا  را بتر ایستنات  تر کنتار      

 وارت می کند به تو سبب برمی ررتت :و انچه که تر مروت اخالل  اخالق واال و عاتات نیکو وامی تارت ،

اول : اردکاب رناها  صغیره ای که بر خست و پسنی تاللت می کند مثتل سترقت یتک چیتت کوچتک      

 همچو  پیاز یا کسر تانه ای از روی عمد .

عث سبکی می شوت توم : انجام بعضی از چیتهای مباح که کرامت و یا هیبت انسا  را از بین می برت و با

 ، مثل زیات شوخی کرت  مفهوم .
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جویا شتوت ،   صلی اهلل علیه وسلمعدالت دحق  پیدا نمی کند تر کسی که ا  را تر اصحاب رسول خدا 

د و صفت عدالت تر ا  ها دحق  یافنه است و ارر از یکی از انها چیتتی ختالف   دمام ا  ها عاتل بوتن

دوبه   به سرعت منوجه خدا می شدند و دوبه نصوح می کرتند ، ا  رابت می شد مثل افنات  تر رناهی ،

  پس خداوند از دمام انها راضی بات . ،   را می شستشای که رجوع او را رابت می کرت و رناه و لغت

 

 دوسط خداوند منعال و رسول    رضی اهلل عنهمدعدیل صحابه 

اند به نحوی که برای فرت شکاک ، شکی  تالیلی از کناب و سنت بر دعدیل صحابه همدیگر را یاری کرته

صتلی اهلل علیته   تر دحقی  دعدیل انها باقی نمی رذارت ، هر حدیثی که تر بین راوی ا  و بتین پیتامبر   

سند منصلی هست ، عمل به ا  الزم نیست مگر بعد از اینکه عدالت رجال ا  حدیث رابت شوت ، و  وسلم

ررفنته استت ،    صلی اهلل علیه وسلمحدیث را از پیامبر  نظر تر احوال انا  واجب است بجت صحابی که

با نص قرا  کریمی کته   شا و خبر تات  از پاکی انها و بر رتیدن صحابه با دعدیل خداوند چو  عدالت

 به هیچ شکلی باطل تر ا  وارت نمی شوت ، رابت و معلوم است ، از جمله :

 این ایه که می فرماید : .4

 [417] بقره /   {لنکونوا شهداءَ علی الناس و یکو  الرسول علیکم شهیداً  وسطاً ةأمّ  وکذلک جعلناکم } 

 «.و اینچنین شما را امنی میانه قرار تاتیم دا بر مرتم رواه باشید و پیامبر بر شما رواه باشد» یعنی:

ینکته  به معنی عاتل و نیکو استت ، و بته ختاطر ا   « وسطاً» وجه اسندالل به این ایه ، این است که : کلمه 

(، 2/447( ، الجتامع ألحکتام القترا  )   2/3مخاطبین این ایه به طور مسنقیم صحابه هسنند . دفسیر طبری )

 (.4/774دفسیر ابن کثیر )

و بعضی از اهل علم ذکر کرته اند که ارر چه لفظ عام است ولی مرات از ا  خصتوص استت ، و قتولی    

(. بنابراین ایته   41از انا  . الکفای  خطیب )ص  رفنه است : که ایه ترح  صحابه نازل شده است نه غیر

 است قبل از کسا  تیگری از این امت که بعد از انا  امدند . رضی اهلل عنهمرویای عدالت صحابه 

ةة کننم خیر}:. ایه  2 ] ال  {ءمنون باولهأ خرجت للناس دیمرو  بالمعروف و دنهتو  علتی المنکتر و دتو     أم 

  [440عمرا  / 
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رین امنی بوتید که برای مرتم پدیدار شدید که به کار پسندیده فرما  می تهید و از کار شما بهن» یعنی:

 «.ناپسند باز می تارید و به خدا ایما  تارید

رابت کرته استت ، و   را وجه اسندالل : این ایه خوب بوت  مطل  این امت را بر سایر امت های پیشین

ررامی هسنند به طور مسنقیم و تر حین نتول ، صحابه  اولین کسانی که تر این خوبی ، مخاطب این ایه

هسنند ، و این اسنقامت انها را که خداوند انها را به بهنرین امت دوصیف کند ولی اهل عدل و اسنقامت 

نباشند ، مگر بهنر بوت  غیر از این است ، همانطور که جایت نیست که خداوند اعالم کند که انها را امنتی  

 . (ب_14-1/10_المنافقلتبشلطبیب)قرار تاته است ، ولی انها جت این باشند .  )وسط( یعنی عاتل 

والذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهلل والذین اووا و نصروا أولئتک هتم الموءمنتو      }:. ایه  7

 [31/  انفال]  { و رزقٌ کریمٌ ةحقاً لهم مغفر

پناه تاتنتد   و تر راه خدا جهات کرتند و انهایی کهو کسانی که ایما  اورتند و مهاجرت کرتند » یعنی:

 «.خواهد بوت ای روزی کریمانه رزق و و برایشا  مغفرت و و یاری کرتند ، انانند که به راسنی موءمنند 

که خداوند برای   سیتر این ایه خداوند عموم مهاجرین و انصار را به ایما  حقیقی وصف می کند و ک

 ت به واالدرین مردبه عدالت رسیده است .چنین شهاتدی بدهد به حقیق

ابقو  األولو  من المهاجرین و األنصار و الذین ادّبعوهم بإحسا  رضتی اهلل عتنهم و رضتوا    و السّ}: . ایه 1

 [400/ دوبه]    {عنه و أعد لهم جنات دجری دحنها األنهار خالدین فیها أبداً ذلک الفوز العظیم 

هاجرا  و انصار و کسانی که به نیکی پیرویشتا  کرتنتد ، ختدا از ایشتا      و پیشگاما  نخسنین از م»  یعنی:

نها باغهایی اماته کرته که از پای ترخنان  نهرها جاری است و اخشنوت و انها از او خشنوتند ، و برای 

 «.می مانند . این است کامیابی بترگ جاوتانهتر ا  باغها 

دی خوت را از انها اعال  تاشنه است ، و رضایت او جتت  وجه تاللت : خداوند منعال تر این ایه رضاینمن

برای کسی که اهلیت رضایت را تارا باشد ، رابت نمی شوت و اهلیت برای او به وجتوت نمتی ایتد مگتر     

 برای کسی که تر دمام امورت اسنقامت تاشنه باشد ، و تر تین  عدل تاشنه باشد .

 ةنيالسة فعلم ما فی قلوبهم فینتل  ةک دحت الشجرلقد رضی اهلل عن الموءمنین إذ یبایعون }ایه :  -4

ب[ب.48]فتح/{ علیهم و أرابهم فنحاً قریباً 
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به راسنی خدا هنگامی که موءمنا  زیر ا  ترخت با دو بیعت می کرتند از انها راضی شتد  »ببیعنی:

به انهتا   و از انچه تر تلشا  بوت اراه ررتید ، پس ارام  را بر انها نازل کرت و پیروزی نتتیکی را

ب«.بپاتات تات

 صلی اهلل علیته وستلم  این ایه به طور واضح تاللت تارت بر دعدیل صحابه ای که تر روز حدیبیه با پیامبر 

بوتند ، و کیفیت تاللت ایه بر دعدیل انا  اینست که خداوند منعال به رضاین  از انها خبر تاته است و 

ع و طاعنی کته تر تلهایشتا  مستنقر استت     موس سنی و وفا به ایما  انها شهاتت تاته است و انها را با را

دتکیه تاته است ، و این دتکیه بترگ از جانب خداوند صاتر نمی شوت مگر برای کسی که بته بتاالدرین   

 بر انچه که خداوند به او امر کرته ، رسیده باشد .ترجه تر دحقی  اسنقامت 

علی الکفار رحماء بینهم دراهم رکعاً سجداً یبنغتو  فضتالً   اهلل والذین معه أشداءَ  رسول  محمدٌ: } ایه .  4

]فنح  { و مثلهم فی اإلنجیل ةمن اهلل و رضواناً سیماهم فی وجوههم من أرر السجوت ذلک مثلهم فی النورا

 /29] 

فرسناته خداست ، و کسانی که با اوینتد بتر کتافرا  ستخت ریتر و بتا        صلی اهلل علیه وسلممحمد» یعنی:

انند . همواره انها را تر رکوع و سجوت می بینی که فضل و خشنوتی خدا را می جوینتد .  همدیگر مهرب

نشانه)ایما ( انها ارر سجده ای است که تر چهره هایشا  است . این وصف ایشتا  تر دتورات استت ، و    

 «.وصف انها تر انجیل

نها را ستنوته استت ، هتیچ    با این دوصیفی که خداوند تر کناب  از انها کرته  و این مدحی که با ا  ا

 ( . و ایات کریمه تیگر .44/299قرطبی )بدفسیر _.راهی را برای شک تر عدالنشا  باقی نمی رذارت 

 اما تاللت سنت بر دعدیل ا  ها :

تر احاتیث بسیاری انها را دوصیف کرته و تر دنظیم انهتا دفصتیل تاته    صلی اهلل علیه وسلمرسول خدا 

 زیبایی انها را سنوته است ، از جمله این احاتیث :  است و با دعدیل انها به

( از حدیث ابوبکرة روایت کرته 7/474( و مسلم )4/74« )بخاری » حدیثی که شیخین تر صحیحشا   -4

( . یعنی ) اراه باشتید کستانی   أال لیب  الشاهد منکم الغا بفرموت : ) .....  صلی اهلل علیه وسلماند که پیامبر 

 هسنید به کسانی که غایب هسنند برسانند (. که از شما حاضر
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در بتررنرین جمع صحابه تر حج  الوتاع بیا  صلی اهلل علیه وسلمکیفیت اسندالل : این سخن را پیامبر 

تاشنند ، و از جمله بتررنرین اتله ربوت عدالت انهاست ، وقنی که از انهتا خواستت انچته را کته از او     

 ع حضور ندارند برسانند بدو  اینکه یک نفر از انا  را اسنثنا کند .شنیده اند به کسانی که تر ا  جم

رضتی  ( از حدیث عمرا  بن حصتین  1/4941( و مسلم )288-2/283« )بخاری»شیخین تر صحیحین  – 2

فرمتوت : )خیتر أمنتی قرنتی رتم التذین        صلی اهلل علیه وسلمروایت کرته اند که رفت : پیامبر  اهلل عنهم

ونهم ( یعنی : بهنرین امت من قر  من است انگاه کسانی که به تنبال انها می ایند و یلونهم رم الذین یل

 انگاه انهایی که به تنبال انها می ایند ( .

رواهی می تهد می دتوانیم  به خیر بوت  مطل  انها  صلی اهلل علیه وسلمکیفیت تاللت : وقنی که پیامبر 

 بگوییم که صحابه به طور مطل  عاتل هسنند . 

صتلی  روایت می کند که رفت : پیامبر  رضی اهلل عنه( با اسناتت به ابوسعید خدری 2/292بخاری ) – 7

 ال دسبّوا أصحابی فلو أ ّ أحدکم أنف  مثل أحد ذهباً ما بل  مد أحد هم وال نصتیفه فرموت : ) اهلل علیه وسلم

زه کوه احد طال ببخشید به یک مد (.) یعنی یارا  مرا تشنام مدهید ، به خدا قسم ارر یکی از شما به اندا

 و حنی نصف یکی از انها هم نمی رسد (.

بعضتی   صلی اهلل علیه وسلموجه تاللت : وصف انها به غیر عدالت تشنام است ، بخصوص وقنی که پیامبر 

تر استالم پیشتی    کته  از کسانی را که به او پیوسنند و صحابه او شدند نهی کرت از بی احنرامی به کستانی 

انها به نسبت دمام انها بته طریت    اند به خاطر جایگاههای فاضلی که تاشنند ، بنابراین افرات ما بعد  ررفنه

 اولی از اینکار نهی می شوند .

و احاتیث بسیار تیگر ، بنابراین دمام صحابه با دعدیل و رنای انها دوسط خدا و رسول  عتاتل هستنند ، و   

 ت .نیس تیگری تیگر احنیاجی به دعدیل هیچ کس

   رضی اهلل عنهماجماع بر عدالت صحابه 

دمام صحابه بال اسنثنا عاتل هسنند اجماع کرته انتد و تر بتین انهتا فرقتی      اهل سنت و جماعت بر اینکه

قا ل نشده اند و نسبت به انها حسن ظن تارند با نظر به اینکته خداونتد بتا تات  افنختارهم صتحبنی بتا       

را ررامی تاشنه است و نیت به خاطر مفاخر اشکاری که تاشنند از جملته  ، انها   صلی اهلل علیه وسلمپیامبر

و هجرت با او و جهات تر حضور ایشا  و محافظت از امر تین و بته   صلی اهلل علیه وسلمیاری تات  پیامبر
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باب عدالنشا  بته  سپا تاشنن حدوت ا  . بنابراین شهاتت و روایادشا  مقبول است بدو  دکلف تر مورت ا

 کسی که قول  معنبر  است .اجماع 

 اجماع بر عدالنشا  از جمع کثیری از علما نقل شده است ؛ از جمله این نقلها : 

( بعد از ذکر اتلته ای از کنتاب و ستنت رستول اهلل کته بتر        43« )الکفای » خطیب بغداتی تر  -4

لمتا و  عدالت صحابه و عاتل بوت  دمام انها تاللت می کند ، می روید : ایتن تیتدراه عامته ع   

 فقهایی است که قولشا  معنبر است .

اجماع حوال صحابه با ( می روید : اررچه بحث ا4/8ابن عبد البر تر اإلسنیعاب حاشیه اإلصابه )  -2

  اهل ح  از مسلمانا  یعنی اهل سنت و جماعت بر اینکه همه انها عتاتل هستنند متا را کفایتت     

 اقف باشیم .می کند ، با این حال واجب است که بر اسامیشا   و

( می روید : اهل سنت منف  هسنند بر اینکته دمتام صتحابه    4/43« )اإلصابه»حافظ ابن حجر تر   -7

 عاتل هسنند و جت تسنه خاصی از بدعنگرا  تر این مورت اخنالف پیدا نکرته اند .

دتدریب  ( ،  7/442شترح ألفیت  الحتدیث )   نگا : فنح المغیث  –و افرات تیگر غیر از اینها بسیار هسنند . 

( ، نتووی  413-414( ، مقدمه ابن صتالح )ص 4/441غتالی )« المسنصفی»( ، 2/241الراوی سیوطی )

( ، 482-4884)ص« الباعتث الحثیتث  » ( ، ابتن کثیتر تر   2/241( ، النقریب )44/413تر شرح مسلم )

 ( و...7/408«)فنح المغیث» ( ، سخاوی تر41-7/47شرح الفیه عراقی )

ارک برای اجماع ا  ا مه ، بیا  واضح و تلیل قاطعی هست بتر اینکته ربتوت    تر دمام این نقلهای مب

عدالت صحابه به طور عام ، امری است قطعی و مسلم ، پس  بعد از دعدیل خدا و رستول  و اجمتاع   

 امت بر ا  برای کسی شک و درتیدی باقی نمی ماند . 

 

 

 تیدراه فقهای تیگر و اقوال شاذ تر معنی عدالت صحابه : 
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اینجا مذاهب تیگری وجوت تارند که قولی مخالف با این اجماع تارند و صاحبا  این متذاهب   تر

از کسانی هسنند که به رفنه شا  و مخالفنشا  اعننا نمی شوت ، و شایسنه ذکر نیسنند ، امتا دنهتا بترای    

 اربات باطل بوتنشا  و تور بوتنشا  از ح  قولشا  را می اوریم .

 مذهب شیعه رافضی :  -4

معنقدند که صحابه کرام عاتل نیسنند،  بلکه معنقد به رمراهی هر کسی هسنند که بتاور   یعه رافضیش

علی را خلیفه بالفصل بعد از خوت دعیین کرت ، و بر ایتن باورنتد    صلی اهلل علیه وسلمندارت که پیامبر 

رات معتدوتی کته   هالک و مردد شدند بجت افت  صلی اهلل علیه وسلمکه دمام مرتم بعد از وفات پیامبر 

انگشت شمار بوتند . و سبب دکفیرشا  این است که رما  می کنند انها به خالفت غیر علی رضایت 

عمل نکرتند و این اعنقات انها تر کنابهایشتا  پتر استت    صلی اهلل علیه وسلمتاتند و به اننخاب پیامبر 

( و کنب 744ث شماره )کلینی حدی« کناب الروض  کافی»( ، 4مفید )ص« اإلخنصاص» مراجعه شوت.

 تیگر.

 

 مذهب معنتله: -2

 اما ارای معنتله تر باب عدالت صحابه تر سه قول مضطرب است که مخنصر اقوال این است :

دمام صحابه عاتل هسنند مگر کسانی که با علی جنگیدنتد ، جمهتوذر انهتا بتا علتی بته        قول اول :

بنابراین ما طلحه و زبیر و عایشته و معاویته    حقیقت رسیدند و کسانی که با او جنگیدند اشنباه کرتند .

 ( 424-420ص«)قرَالفرق بین الفِ»(  ، 2/214« )مقاالت اإلسالمیین»را منهم به خطا می کنیم . رج: 

قول واصل بن عطاء که معنقد است یکتی از تو رتروه صتحابی تر تو جنت  جمتل و      قول توم :

یکدیگر تشمنی می کرتند و یکی از ا  تو قطعتاً  صفین خطاکار بوتند نه شخصاً . مانند کسانی که با 

فاس  است ، و کمنرین ترجات تو رروه این است که شهاتدشا  مورت قبول نیستت ، همتانطور کته    

شهاتت تو تشمن بر علیه یکدیگر ترست نیست. او رفنه است : ارر عایشه و علی و طلحه تر نتت متن  

( ، 4/19شهرستنانی ) « الملل والنحتل »نمی کنم.بر یک تسنه سبتی شهاتت بدهند به شهاتدشا  حکم 

 ( .420ص«)الفرق بین الفِرَق»( ، 1/729ذهبی )« میتا  اإلعندال »
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است ؛ او چنین معنقد است کته تو طترف منحتارب تر تو جنت       عبیدقول عمرو بن  قول سوم :

ه از هتر  جمل و صفین همه فاس  رشنند و می روید : شهاتت مجموع انها را قبول نمی کنم ، ختوا 

الفترق بتین   »باشتند.  تو رروهی که باشند یا بعضی از انها از حتب علتی و بعضتی از حتتب جمتل     

 ( .4/19« )الملل والنحل»( ،424ص«)الفِرَق

 مذهب سوم : -7

حکم انها تر مورت عدالت حکم کسا  بعد از ایشا  است تر لتتوم بررستی عتدالت انهتا تر هنگتام      

( 7/442«)فنح المغیتث » ا  از علمای شافعی است . و سخاوی تر روایت . این سخن ابوالحسین القط

« شترح مخنصترالمننهی  »( و 4/231امتدی ) « اإلحکام فی اصول األحکتام »ا  را بیا  کرته است ، 

(2/43. ) 

 

 مذهب چهارم: -1

 بوته باشتد ،  صلی اهلل علیه وسلمعدالت دنها برای کسی از صحابه رابت می شوت که همیشه همراه پیامبر 

 نه کسی که او را تیده یا مالقات کرته یا برای مددی کم به او سرزته است .

اینها مذاهبی هسنند که صاحبا  انها تر مسیله عدالت صحابه با اجماع اهتل ستنت و جماعتت مخالفتت     

ورزیده اند و همچنانکه تیدیم مبننی بر یک شبهه واهی هسنند و جت سسنی و ضعف چیتی به ا  افتوته 

  نمی شوت.

 دحریم تشنام به صحابه :

ست ، و این چیتی است با نص صریح قرا  حرام ا صلی اهلل علیه وسلم تشنام تات  به صحابه رسول اهلل

 ت یافنه این امت بدا  معنقد است .که فرقه نجا

 : رضی اهلل عنهمتاللت قرا  بر دحریم سبّ صحابه

 اشارادی شده است ، از جمله :تر بیشنر از یک ایه از قرا  به دحریم تشنام به صحابه 

والسابقو  األولو  من المهاجرین و األنصار و الذین ادبعوهم بإحسا  رضتی اهلل عتنهم و   »  :  ایه -4

 [بب400]تناةب: «رضوا عنه
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و پیشگاما  نخسنین از مهاجرا  و انصار و کسانی که به نیکی پیرویشا  کرتند ، خدا از ایشا  » یعنی: 

ب«.وتندخشنوت و انها از او خشن

ی شتده استت و از پیشتنازا  ، بتدو  شترط      ضت وجه تاللت : خداوند منعال به طور مطل  از انها را

قرارتات  إحسا  راضی شده است ولی از دابعین راضی نشده مگر اینکه به احسا  و نیکی از ستابقین  

ه دبعیت کنند و رضایت از جانب خدا یک صفت قدیم است و از عبدی راضی نمی شتوت مگتر اینکت   

تانسنه است که موجبات رضایت او را فراهم می کند و کسی که خدا از او راضی شده باشد هررتت  

 بر او خشم نخواهد ررفت. 

حتتاب  أ] { و أعد لهم عتذاباً مهینتاً   ةإ  الذین یوءذو  اهلل و رسوله لعنهم اهلل فی الدنیا و اآلخر} -2

 [ب43:

زارند ، خدا انها را تر تنیا و اخرت لعنت کرته بی رما  کسانی که خدا و پیامبر او را می ا»بیعنوی:

 «.و برایشا  عذابی خفت بار اماته کرته است 

شامل هررونه ازار قولی یا عملی می شتوت   صلی اهلل علیه وسلموجه تاللت : ازار تات  رسول خدا 

و از ررتت. اذیت او برمی  هیتی که بچاز تشنام تات  و دوهین و یا بی اعنبار کرت  او یا تین  ، یا 

م اعال صلی اهلل علیه وسلمچیتهایی که ایشا  را می ازارت ؛ دوهین به اصحاب اوست  و پیامبر جمله 

المسندببکرته است که ازار تات  انها ازار تات  اوست و هرکسی او را بیازارت خدا را ازرته است .

ب(ب.ب4/424«ب)تیسیرالکریمبالرحمن»ب(ب،ب1/83)

{بنین والموءمنات بغیتر متا اکنستبوا فقتد احنملتوا بهنانتًا و إرمتًا مبینتاً        والذین یوءذو  الموءم}ب -7

ب[48]األحزاب:

و زنا  موءمن را با )نسبت تات  ( رناهی که نکرته اند ازار می تهنتد ،    و کسانی که مرتا» یعنی: 

 «.قطعاً دهمت و رناه اشکاری را به ررت  ررفنه اند

چیتی که به انهتا نستبت تاته متی     هومن نهی شده است بوجه تاللت: از دوهین به مرتا  و زنا  م

تر صتدر   رضی اهلل عنهمشوت ترحالی که انها از ا  بری هسنند و ا  را انجام نداته اند ، و صحابه 

منین قرار تارند ، و تر هر ایه ای که با ) یا أیهاالذین امنوا( شروع می شوت  تر ابندا انهتا متورت   ؤم

 اری تیگر از این قبیل .هسنند . و ایات بسی بخطا

 :رضی اهلل عنهمتاللت سنت بر دحریم تشنام تات  صحابه 
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به دحقی  سنت نبوی بر دحریم تشنام تات  صحابه و دعرض به انا  با چیتتی کته تر ا  نقتص هستت ،     

تاته استت ، چتو    از افنات  تر چنین رمراهی هشتدار   صلی اهلل علیه وسلمتاللت کرته است و پیامبر 

منعال ا  ها را بر هم صحبنی پیامبرت و نشر تین و باال برت  اعنبتار ا  بررتیتده استت ، و تر    خداوند 

به باالدرین ترجه رسیدند ، و وزرا و یارا  او شتدند کته از او تفتاع     صلی اهلل علیه وسلممحبت به پیامبر 

نلف جها  رستید و بته   می کرتند و با جهات و تفاع برای دمکین تین تر زمین خدا دا جا یکه به نقاط مخ

طور کامل و بدو  نقص به تست نسل های پیرو و منابع رسید از جمله احاتیثی که تاللت می کننتد بتر   

 دحریم تشنام تات  انها :

حدیثی است که شیخین تر صحیح خوت از ابو سعید خدری روایت کرته اند که رفت : ) قتال   -4

رضتی  مل بر نهی و پرهیت از دوهین به صحابه رسول اهلل : ال دسبّو أصحابی ألخ ( این حدیث مشن

انها ، و حنی بعضی از علما دوهین بته  است ، و صراحناً تاللت می کند بر دحریم تشنام  اهلل عنهم

 ( .44/97صحابه را معصیت و جتو رناها  کبیره به حساب اورته اند . شرح مسلم )

صتلی اهلل  می کند که رفت : پیامبر روایت  رضی اهلل عنهاحافظ با اسنات تات  حدیث  به عایشه  -2

فرموت : ) ال دسبوا أصحابی لعن اهلل متن ستب أصتحابی ( یتارا  مترا تشتنام مدهیتد         علیه وسلم

خداوند لعنت کند کسی را که به اصحاب من تشنام بدهد .هیثمتی ایتن حتدیث را تر مجمتع     

 رجال صحیحی هسنند .رجال ا  ( اورته است و 40/24التوا د )

صتلی اهلل علیته   روایت کرته است کته پیتامبر    رضی اهلل عنهن عباس باسناتت به ا و همچنین با -7

أصحابی فعلیه لعن  اهلل و المال ک  و الناس أجمعین ( . یعنی : هر کسی که ب) من سبفرموت :  وسلم

. سیوطی ا  را تر الجتامع  اصحاب مرا تشنام تهد لعنت خدا و فرشنگا  و دمام مرتم بر او بات 

 ورته است و ألبانی إسنات ا  را تر صحیح الجامع ، حسن تانسنه است .الصغیر ا

صتلی اهلل علیته   روایت کرته است که پیامبر  رضی اهلل عنهطبرانی از حدیث عبداهلل بن مسعوت  -1

( یعنی : وقنی نام اصحاب برته شد تست نگته تاریتد .    افرموت : ) إذا ذکر أصحابی فیمسکو وسلم

و ألبانی سندت را تر صحیح الجامع صحیح تانستنه استت . و احاتیتث    (. 3/203مجمع التوا د )

نهتی متی کنتد ، بنتابراین      صلی اهلل علیه وستلم صریح تیگری که از تشنام تات  اصحاب پیامبر 

مسلما  باید از تشنام تات  انها یا از چیتی که انها را بد نام متی کنتد بپرهیتتت . امتام ذهبتی      
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( جمتع اوری کترته و و   273-277« )الکبتا ر »تر کناب  بته نتام    رناهانی را که از کبا ر هسنند

 تشنام به صحابه را جتو انها شمرته است. 

ننیجه انچه رذشت این است که سنت تاللت می کند براینکه تشنام تات  صحابه از بتررنرین کبا ر 

شتا  تر  و زشت درین کارها است و کسی که تچار چنین عمل زشنی شوت ، از کسانی است کته دالش 

 تنیا دباه شده است ؛ تر حالی که انها رما  می کنند که کار خوبی انجام می تهند .

 تر دحریم دوهین به صحابه : علمای سلفکالم 

حقیقناً منونی که از سلف امت از صحابه و دابعین وجوت تارت بسیار است و همه انهتا دحتریم تشتنام    

نند و تر نکوه  و عقوبتت کستانی کته زبانشتا  را بته      تات  به صحابه و تفاع از انها را دییید می ک

 بدرویی و ناستا رفنن به ا  نیکا  اخیار باز می کنند مننوع هسنند ، از جمله :

 رضتی اهلل عنته  ( از رزین از حدیث جابر بتن عبتداهلل   109-9/108ابن األریر تر جامع األصول ) -4

حنی ابوبکر  م به اصحاب رسول اهللذکر کرته است که رفت : به عایشه رفنند : تسنه ای از مرت

کنند ، رفت : چه چیتی شتما را از ایتن کتار بته دعجتب وامتی تارت         و عمر زبا  ترازی می 

 عملشا  را دباه کرتند حال انکه خدا توست تاشت که اجر انها را دباه نکند .

کته رفتت:    ( با تات  اسنات صحیح به ابن عباس روایت می کند449« )اإلبان »ابن بط  تر شرح  -2

بهنر است از  صلی اهلل علیه وسلماصحاب محمد را تشنام ندهید که مقام یک لحظه انها با پیامبر 

 .ستعمل چهل سال هریک ازشما

روایت می کند که او به ابو عبداهلل جدلی رفتت :   رضی اهلل عنهاابو یعلی و طبرانی از ام سلمه  -7

را تشتنام تهتد      صلی اهلل علیته وستلم  خدا  ای ابوعبداهلل ایا تر میا  شما کسی بوت که رسول

تشتنام تاته متی شتوت   رفتت: مگتر بته علتی و         صلی اهلل علیه وسلمرفت: کی به رسول خدا 

او را توست می تاشت صلی اهلل علیه وسلممحبان  تشنام تاته نمی شوت حال انکه رسول خدا 

 ( با سند صحیح .9/470 . مجمع التوا د )

سی با اسنات صحیح  به سعید بن عبدالرحمن بن ابتی أبتتی روایتت    محمد بن عبدالواحد مقد -1

می کند که رفت: به پدرم رفنم : نظرت تر مورت کسی که ابوبکر را تشنام می تهتد چیستت    
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رفت: باید کشنه شوت ، رفنم : ارر عمر را تشنام تهد  رفت: باید کشنه شوت. دهذیب النهتذیب  

(4/472-477. ) 

دتوهین کنتد ،    صلی اهلل علیته وستلم  کسی که به اصحاب رسول خدا مالک بن انس می روید :  -4

 ( .442ابن بط  )ص« اإلبانه » هیچ سهمی تر اسالم ندارت . شرح 

) رض( دوهین کنتد از تیتن   عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی می روید: کسی که به ابوبکر صدی   -4

 بررشنه و خون  مباح است . هما  منبع . 

 . قبیلن و اقوال بسیار تیگر از ای

 

 حکم تشنام تهنده صحابه و عقوبت او 

دوهین کند اخنالف پیدا  صلی اهلل علیه وسلمرسول خدا  علما تر حکم و عقوبت کسی که به اصحاب

کرته اند تر اینکه ایا با دوهین  کافر می شوت و عقوبت او قنل است یا اینکه فاس  است و با دعتیتر  

 معاقبه می شوت . 

دوهین کند یتا انهتا    صلی اهلل علیه وسلمرسول خدا  دند کسی که به اصحابجمعی از علما معنق -4

و کینه ات را نسبت به انا  صراحناً اعتالم کنتد    وارت کندرا بی اعنبار کند و تر عدالنشا  طعنه 

کافر است و کسی که چنین صفنی تاشنه باشد خو  خوت را مباح کرته و قنل  حتالل استت ،   

 .رحمت بفرسندانها مگراینکه دوبه کند و به 

 و از پیشینیانی که تارای چنین نظری هسنند :

(امده است 27نهی از تشنام به صحابه )صصحابی عبدالرحمن بن أبتی ، همانطور که تر کناب  -4

. 

 ( .442عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی ، تر شرح اإلبانه ابن بطه )ص -2

 ( .440ابوبکر بن عیات ، شرح اإلبانه )ص -7

 ( . 24-21کناب نهی از تشنام به صحابه )ص   بن عیینه ،سفیا -1

 ( .440شرح اإلبانه )ص محمد بن یوسف الفریابی ، -4

 ( . 442شرح اإلبانه )ص بشربن حارث مروزی ، -4
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 ( .440شرح اإلبانه )ص محمد بن بشارالعبدی ، -3

بعضی از انها همراه بتا ا   و بسیاری تیگر . این ا مه دصریح کرته اند به کفر تشنام تهنده صحابه و 

دصریح کرته اند به اینکه با قنل معاقبه می شوت ، و برخی از علمای حنفیه و مالکیه و شافعیه و حنابلته  

 و ظاهریه چنین نظری تارند .

م تهنده صحابه به سبب تشنام  کتافر نمتی شتوت بلکته     ند که تشناتسنه ای تیگر از علما معنقد -2

وت ، و با قنل نیت معاقبه نمی شوت بلکه به دیتیب و دعتیر او کفایتت متی   فاس  و رمراه محسوب می ش

محسوب می شوت شوت به نحوی که او را از اردکاب این جرمی که از رناها  کبیره و محرمات زشت 

، بازتارت ، و ارر از این کار تست برنداشت عقوبت بر او دکرار می شوت دا دوبه کند . از امامانی کته  

 هی تارند : چنین تیدرا

 ( . 449عمربن عبدالعتیت ، صارم المسلول )ص -4

 (  ذکر کرته است .449عاصم احول ، ابن دیمیه ا  را تر صارم المسلول )ص -2

 ( .2/243امام مالک ، الشفاء )-7

 ( .448صارم المسلول )ص اسحاق بن راهوی  ، -1

ای از علما براین باورند که تشتنام  و جمع کثیری از علما . از این نقل ها مشخص می شوت که تسنه 

تهنده صحابه فاس  و مبندع هسنند نه کافر ، و بر حاکم واجب است که به نحو شدیدی که منجر به 

 قنل نشوت او را دیتیب کند. 

انچه تر اینجا درجیح تاته می شوت این است که تشنام تهنده صحابه کافر نیست ، اما این به طتور  

ط است به عدم برخورت با نصوص صریح کناب و سنت صحیح ، و عدم انکار مطل  نیست ، بلکه مشرو

چیتی که ضرورداً تر تین معلوم است ، براین اساس کالم کسی که دوهین کند به عدم دکفیر حمتل  

 می شوت . واهلل اعلم .

 صلی اهللهر مسلمانی باید تر باره صحابه رسول خدا تر خادمه امیدوارم  تر بیا  منهج صحیحی که 

 به ا  معنقد باشد و معنی عدالنی که صحابه از ا  بهره مند هسنند ، موف  شده باشم .  علیه وسلم

  براتردا  : أبوعبداهلل الذهبی ... ، با تروت و احنرام


